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Förord 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla de förskollärare som har tagit sig tid 

att besvara vår enkät kring användandet av IKT i förskolans verksamhet. Tack vare ert 

deltagande har denna undersökning och vårt arbete blivit möjligt att genomföra. Detta 

examensarbete har gett oss en större förståelse för hur betydelsefull roll förskolläraren 

har i förskolans verksamhet. Avslutningsvis vill vi tacka vår handledare som har varit 

ett stort stöd och har väglett oss under arbetets gång, tack Davoud Masoumi.  
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Abstract 

This essay is about the use of ICT in early childhood education. The purpose of the 

study is to find out preschool teachers’ attitude to ICT as an educational tool in early 

childhood education. The collected data in the study has been collected through a web-

based survey that preschool teachers have answered with their own experiences and 

knowledge about ICT. The result shows that the preschool teacher’s attitude to ICT as 

an educational tool is predominantly positive. Preschool teacher’s see both opportunities 

and challenges with ICT in early childhood education. They further, point out that ICT 

is an educational tool that promotes children's learning and development, but they mean 

that the teacher's knowledge has a significant role in how ICT is used in the preschool 

educational practices. Something interesting in the study was that the preschool teachers 

estimate that they have a good level of competence with ICT, while on the other hand 

the lack of competence also seems to be one of the biggest challenges with ICT. 

 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet handlar om användningen av IKT i förskolans verksamhet. 

Syftet med arbetet är att ta reda på förskollärares inställning till IKT som ett 

pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Empirin i undersökningen har samlats in 

genom en webbaserad enkätundersökning där förskollärare har fått besvarat med sina 

erfarenheter och kunskaper kring IKT. Resultatet visar att förskollärares inställning till 

IKT som ett pedagogiskt verktyg är övervägande positivt. Förskollärarna ser både 

möjligheter och utmaningar med IKT i förskolans verksamhet. De menar att IKT är ett 

pedagogiskt verktyg som främjar barns lärande och utveckling, men de påpekar att 

förskollärares kunskap har en betydande roll i hur arbetet med IKT sker. Något som var 

intressant i undersökningen var att se att förskollärarna uppskattar att de har hög IKT 

kompetens samtidigt som de utrycker att en av de största utmaningarna med IKT är den 

bristande kompetensen. 

 

Nyckelord: Digital kompetens, förskola, förskolans verksamhet, förskollärare, IKT 
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1. Inledning 
Detta examensarbete handlar om information- och kommunikationsteknologi (IKT) i 

förskolans verksamhet. Enligt regeringen beslutades det om en nationell 

digitaliseringsstrategi i maj 2017 för skolväsendet, som ska bidra till att Sverige ska bli 

ledande på att använda digital teknologi. Skolväsendet har en betydelsefull roll och ska 

vara likvärdig för att alla barn ska ges samma förutsättningar och möjligheter att 

använda sig av digital teknik och utveckla digital kompetens. Digitaliseringsstrategin 

innehåller tre fokusområden med olika mål och delmål: digital kompetens för alla i 

skolväsendet, likvärdig tillgång och användning av forskning samt uppföljning kring 

digitaliseringens möjligheter (Regeringskansliet, 2017). 

 

IKT har blivit allt mer vanligt på svenska förskolor, kraven har blivit tydligare och IKT 

har blivit en större del av förskolans verksamhet (Skolverket, 2018). Första juli 2019 

träder den reviderade läroplanen i kraft, redan nu finns den tillgänglig att ta del av på 

skolverkets webbsida. Den reviderade läroplanen innehåller ändringar eftersom 

samhället blir allt mer digitaliserat och just därför behöver även förskolan utvecklas för 

att bidra till ett lärande som blir mer allsidigt. Läroplanen ställer högre krav på att barn 

ska få möjlighet och tillgång till IKT som ett undervisningsverktyg samt att IKT ska 

involveras mer i barns vardagliga aktiviteter (Skolverket, 2018). Redan nu i läroplanen 

(Skolverket, 2016) finns det riktlinjer om att förskolan ska sträva mot att barn utvecklar 

intresse och förmåga att använda olika medier och informationsteknik (IT), men det 

beskrivs inte lika utförligt som i den nya reviderade läroplanen. Utbildningen ska ge 

barn de förutsättningar som behövs för att utveckla och få förståelse för sin digitala 

kompetens och den digitala teknologin de möter i vardagen. Barnen ska få tillgång och 

möjlighet att använda digitala verktyg som stimulerar deras utveckling och lärande i 

vardagliga aktiviteter. De ska ges möjlighet att få uttrycka, kommunicera och förmedla 

sina erfarenheter, idéer, upplevelser och tankar via digitala verktyg. Barnen ska även få 

möjlighet att utveckla grundläggande kunskaper om ett ansvarfullt förhållningssätt och 

kritisk tänkande när det gäller digital teknik för att förstå olika risker och kunna värdera 

information (Skolverket, 2018).  

 

Barns tillgång och användning av digital teknologi i vardagen ökar allt mer (Statens 

medieråd, 2017). I Davidsson, Palm och Thoressons (2018) rapport har barns 

användande av internet och digitala medier ökat markant sedan surfplattan kom. I 
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undersökningen går det att utläsa att hela 96 % av alla 4-åringar och 79 % av alla 2-

åringar använder sig dagligen av internet och enligt rapporten är surfplattan en favorit. 

Barnen möter och använder redan i tidig ålder digitala teknologier i både hemmet och i 

förskolan. Samhället idag är i hög utsträckning massmedialt och användandet av 

digitala teknologier har ökats markant de senaste åren. För att följa med i utvecklingen 

och delta i samhället behöver barnen tillämpa kunskaper och kompetens om digitala 

teknologier (Klerfelt, 2007; Walldén Hillström, 2014). Digital kompetens ses som en 

nyckelkompetens i ett livslångt lärande (Europeiska Kommissionen, 2007). Att barn ska 

få använda sig av digitala teknologier ses enligt Unicef (2009) som en rättighet. 

Politiker ansvarar för att barnen ska få det som de har rätt till och det är statens uppgift 

att ge barnen de resurser dem behöver. Förskolorna ska vara likvärdiga då alla familjer 

inte har samma ekonomiska möjlighet att förse sina barn med olika digitala verktyg. 

Barnen har rätt till att få tillgång till information via digitala teknologier för att utveckla 

sina sociala, kulturella och kognitiva färdigheter. Förskollärarna har en central roll i 

barns utveckling och lärande för att erbjuda barnen utbildning inom digitalisering 

(ibid.). 

 

Förskollärarnas roll är betydelsefull för att skapa goda förutsättningar och möjligheter 

för barns utveckling och lärande, genom att ta till vara på barns intresse samtidigt som 

de förhåller sig till de mål som står i läroplanen. Förskollärares stöd och förhållningssätt 

är centralt för barns lärande samt för att ge barnen fler möjligheter till att utvecklas 

(Hamerslag, 2013). Barn lär sig ofta självständigt att använda sig av digitala medier, 

men för att ge barnen den digitala kompetensutveckling som behövs har det visat sig att 

förskollärares roll är betydelsefull. Genom att ha lärarledda och planerade aktiviteter 

bidrar det till att ge barnen fler tillvägagångssätt för användning av digitala medier för 

att främja deras lärande (Neumann & Neumann, 2017). Det har visat sig vara svårt att få 

en förståelse för hur förskollärare använder sig av IKT som ett pedagogiskt verktyg i 

verksamheten, då det inte finns särskilt mycket forskning om hur IKT används i 

förskolan. Det vanligaste användningsområdet för IKT har visats vara pedagogisk 

dokumentation och som ett visningsverktyg där förskollärarna till exempel presenterar 

olika videoklipp och bilder. Hur IKT integreras och används i verksamheten är 

beroende på förskollärarnas förhållningssätt, kunskaper och färdigheter (Masoumi, 

2015). Det verkar således vara som att forskning är överens om att det är förskollärarna 

som planerar verksamheten och ger barnen möjligheter och just därför är förskollärares 
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kompetens och inställning till IKT central. Det är därför intressant att undersöka 

förskollärares inställning till IKT som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här undersökningen är att ta reda på förskollärares inställning till IKT 

som ett pedagogiskt verktyg i förskolans pedagogiska verksamhet. För att få syn på 

förskollärares inställning till IKT har vi utgått från de didaktiska frågorna när vi 

formulerade frågeställningarna. Enligt Kansanen, Hansén, Sjöberg och Kroksmark 

(2011) handlar didaktik om undervisning. De beskriver didaktik som ett redskap som 

ska stötta och främja undervisningen. Med hjälp av de didaktiska redskapen så som de 

didaktiska frågorna vad, varför och hur kan dessa frågor skapa förståelse för vad 

undervisningen ska innehålla och hur undervisningen ska planeras samt genomföras.  

Följande frågeställningar har skapats för att besvara undersökningens syfte: 

• Vad har förskollärarna för attityder till användningen av IKT i förskolans 

pedagogiska verksamhet?  

• Hur resonerar förskollärarna om användningen av IKT i förskolans pedagogiska 

verksamhet?  

 

Ordförklaringar: 

IKT handlar om information- och kommunikationsteknologi. IKT kommer att användas 

som ett begrepp som innefattar all användning av digital teknologi i förskolans 

verksamhet. Exempel på vad IKT omfattar är användandet av olika digitala medier, så 

som ljud, bild och video som är IKT verktyg som används till att representera, 

kommunicera och delta i olika sociala samspel virtuellt (Nationalencyklopedin, 2016). 

 

Digital kompetens kan definiera individens förståelse, kunskaper och färdigheter inom 

IKT, de vill säga användandet av olika digitala medier (Europeiska Kommissionen, 

2007).   

 

I denna undersökning kommer begreppet förskollärare innefatta alla pedagoger i 

förskolans pedagogiska verksamhet.   
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2. Litteraturgenomgång  

I detta avsnitt presenteras relevant litteratur om IKT och dess bakgrund. Litteraturen 

innehåller information om IKTs påverkan och utveckling i ett pedagogiskt syfte. 

Litteraturgenomgången behandlar lärande och utveckling inom IKT där litteratur om hur 

IKT bidrar till barns utveckling och lärande presenteras. Litteraturgenomgången 

behandlar även litteratur där förskollärares roll och kompetens inom IKT presenteras 

och diskuteras samt den nuvarande och reviderade läroplanen med fokus på IKT.  

 

2.1 IKT i förskolan  

Brodin och Lindstrand (2007) menar att IKT ses som ett kommunikationssätt som kan 

förändra och påverka våra liv stort med fler möjligheter till kommunikation och lärande. 

IKT kan betraktas som ett stöd för att främja kommunikation och social interaktion och 

på så sätt bidra till ökad delaktighet. IKT ses som ett verktyg som kan bidra till fler 

möjligheter till delaktighet, lärande och utveckling hos individen. Teknikens utveckling 

har gått i rasande fart och har underlättat och förändrat livet för många i samhället. IKT 

har fått en större betydelse inom många olika samhällsområden. Enligt Winman, 

Spante, Willemark, Svensson och Lundh Snis (2018) ökar digitaliseringen i samhället 

och ställer högre krav på den digitala kompetensen. Digitaliseringen berör alla i 

samhället och därmed hela skolväsendet. Barn och unga möter information via digitala 

verktyg och medier, det är viktigt att barn och unga tidigt får lära sig att hantera den 

information de möter via digitala verktyg och medier samt förhålla sig till den 

informationen på ett kritiskt sätt.  

 

Skolverket (2016) tar upp att det finns åtta nyckelkompetenser som alla människor ska 

få ta del av genom livet, det handlar om utveckling och färdigheter. En av de 

nyckelkompetenserna handlar om digital kompetens, vilket betyder att användandet ska 

ske säkert och med ett kritiskt förhållningssätt samt att det ska finnas grundläggande 

kunskap inom IKT. Winman et al. (2018) menar att det därför är viktigt att förskolan 

och skolan digitaliseras för att ge barnen rätt förutsättningar och förbereda barnen på det 

allt mer digitala samhälle vi lever i. Barnen behöver få möjligheter att möta och lära sig 

att förhålla sig till den digitala tekniken. En viktig del i det allt mer digitaliserade 

samhället är att bidra till digital likvärdighet. Alla har inte samma förutsättningar och 

villkor att få delta i digitaliseringen och därför är det med stor vikt att det ingår i 
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skolväsendet för att alla ska få samma möjligheter. Alla barn har rätt till likvärdig 

utbildning med samma möjligheter att nå kunskapskraven. Det ställer krav på vilka 

läromedel som används samt lärarnas kompetens och hur lärprocesserna sker. I de 

svenska styrdokumenten står det om hur viktigt det är med likvärdig utbildning där alla 

elever tillämpar grundläggande digital kompetens. Likvärdighetsarbetet är viktigt för att 

minska och förebygga den digitala ojämlikhetsklyftan (ibid.). 

 

Inom skolväsendet har IKT satsats på genom att köpa in datorer och andra IKT verktyg, 

bland annat surfplattor, projektorer och interaktiva skrivtavlor. Genom att bekanta sig 

med tekniken utvecklar barnen digital kompetens och via olika datorprogram får barnen 

upptäcka, lära, leka och spela som bidrar till deras utveckling. Datorn ses som ett 

pedagogiskt hjälpmedel och de menar att undervisningsmiljön förnyas, pedagogiken 

utvecklas och inlärningen förbättras (Brodin & Lindstrand, 2007). Lundgren Öhman 

(2014) menar att i mediepedagogiken använder förskollärarna sig av olika medier som 

inspiration för att främja barns utveckling och lärande. Syftet med mediepedagogik är 

att utveckla barns förståelse för sin omvärld, via det barnen själva har skapat, producerat 

och reflekterat över. IKT är en stor del av mediepedagogiken. IKT verktyg används som 

demokratiskt verktyg där barnen får möjlighet att fritt skapa och uttrycka sig via medier 

och få en förståelse för IKTs roll i samhället. Verktygen kan bidra till att ge barnen fler 

möjligheter att synliggöra sina intryck och uttryck om det samhälle vi lever i idag. 

Desto fler verktyg barnen får tillgång till ju större inflytande får de i sitt eget kunnande 

och desto bredare blir kunskapen i sin egen och andras läroprocesser. Det är 

förskollärarna som skapar kreativa och utmanande miljöer på förskolan, därför är 

förskollärares roll viktig för att ge barnen fler möjligheter och förutsättningar till ett 

lärande (ibid.). 

 

2.2 Förskollärares roll och IKT kompetens  

Stigsdotter (2014) menar att i och med samhällets utveckling är ett nytt sätt att lära på 

väg att växa fram samt en förnyad syn på hur lärandet ska gå till. Den amerikanske 

författaren Prensky i Stigsdotter (2014) menar att dagens unga har ett helt annat sätt att 

tänka och lära. Prensky hävdar att barn nu föds in i det digitala samhället och föds 

därför med det digitala modersmålet. De människor som inte har fötts in i det digitala 

samhället ses då som immigranter i den digitala världen. För förskollärarna blir det en 

utmaning att förstå den nya tekniken vilket kan leda till en förändring i förskollärares 
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arbetssätt och tankegång. Det förskollärare då kan göra är att ta tillvara på barns 

kunskap för att själva lära sig om hur den nya tekniken fungerar. Skolverket har fått i 

uppdrag av regeringen att följa upp användningen av IKT och IKT kompetensen i 

förskolan. I Skolverkets (2016) rapport är syftet att ta reda på lärares och barns 

förutsättningar till IKT i förskolans verksamhet. 7 av 10 av förskolans personal upplever 

att de har en bra IT kompetens. Utifrån detta uttrycker förskolor ett behov av fortsatt 

kompetensutveckling inom flera områden inom IT. Två tredjedelar av 

förskolepersonalen berättar att de är i stort behov av utbildning när de gäller 

användningen av IT som ett pedagogiskt verktyg i förskolans verksamhet. Behovet av 

kompetensutveckling inom IT som ett pedagogiskt verktyg har ökat sedan 2012 samt att 

det är inom detta område som de flesta personal i förskolan tycker sig ha minst kunskap 

inom. För att integrera och använda IKT behöver personalen inom både förskola och 

skola ha digital kompetens och kunskapen för att använda digitala teknologier och 

medier på ett medvetet sätt i undervisningen med barnen. Satsningar på digitala verktyg 

har gjorts i skolväsendet med surfplattor, datorer, projektorer m.m. (ibid.). Winman et 

al. (2018) menar att digitaliseringen i skolväsendet har medfört att det blivit enklare att 

ta reda på information och att visualisera digitalt material som foton och filmklipp via 

surfplattor, datorn, projektor och interaktiv skrivtavla. Webbplatser med pedagogiskt 

material och pedagogiska diskussioner har skapats där lärarna kan dela och ta del av 

information till sin undervisning (ibid.). 

 

Brodin och Lindstrand (2007) menar att IKT kan ses som ett integrerande redskap om 

rätt förutsättningar ges där förskolläraren använder sig av rätt pedagogik och stöd. För 

att IKT ska betraktas som ett pedagogiskt redskap förutsätter det att förskolläraren har 

kunskap om och ser möjligheterna med IKT för att på bästa sätt stimulera och stödja 

barnets utveckling och lärande. IKT är inget eget ämne i sig utan det ska integreras i 

undervisningen som ett komplement för att främja barns lärprocesser. Genom att 

använda IKT i större uträckning bidrar det till att barnen blir kompetenta digitala 

användare. IKT ger barn fler möjligheter till ett lärande då det skapar fler 

lärandesituationer och lärande miljöer. Medelåldern på lärarna i Sverige är generellt av 

hög ålder vilket kan bidra till att de är ovana och osäkra kring IKT och IKT som ett 

pedagogiskt verktyg (ibid.). 
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Enligt Forsling (2011) är förskollärarnas roll i barns utveckling inom IKT i förskolans 

verksamhet är att finnas där som ett stöd och vägleda samt se till att barn får de 

förutsättningar som behövs för lärande. Det har dock visat sig att flertal förskolor väljer 

bort IKT på grund av förskollärares otillräckliga kompetens eller intresse. I de miljöer 

som finns där förskollärare inte har kunskapen eller motivation att använda IKT 

uppmuntras inte heller barnen att göra det, även barns möjligheter till utveckling inom 

IKT begränsas på detta sätt. Det är i samspelet mellan barn och förskollärare som 

processen till lärande sker. En slutats som kan dras är att på grund av bristen på 

kompetens och tillgång till digitala verktyg kan barnen bli lidande och gå miste om en 

av de åtta nyckelkompetenserna för ett livslångt lärande. Lundgren Öhman (2014) 

menar att förskollärares roll är unik för att skapa delaktighet och komma barnen närmar 

för att få en djupare förståelse om hur barnen tänker och samspelar med varandra. Via 

tekniken kan förskollärare lättare få en bild av vad barnen intresserar sig över samt vad 

barnen vill berätta och visa. Det är förskollärares roll att vara medforskare och 

medupptäckare när det gäller att bevara och väcka barns intresse. Det vill säga vara en 

förskollärare som utmanar barnen i deras lärande för att leda dem vidare i deras 

livslånga lärande. Att som förskollärare kunna se möjligheter istället för hinder i 

verksamheten spelar en stor roll, samt vara flexibel och tillsammans med barnen 

utvecklas och skapa nya läromiljöer (ibid.). Förskolläraren behöver vara öppen för att 

prova på nya saker och diskutera olika idéer samt att våga förändra och göra fel 

(Bergenord, 2014). 

 

2.3 Förskolans roll och läroplanen med fokus på IKT 

I den befintliga läroplanen Skolverket (2016) skrivs det begränsat om förskolans mål 

och riktlinjer angående IKT. Det som uttrycks är att förskolan ska sträva mot att 

utveckla barns intresse och förmåga att använda sig av olika medier och IT i ett 

pedagogiskt syfte. Regeringen har beslutat om en reviderad läroplan som kommer gälla 

från och med den första juli 2019 där målen angående IKT har utvecklats och beskrivs 

utförligare (Skolverket, 2018). Vi lever i ett ständigt utvecklande samhälle och 

förskolan ska lägga grunden till barns utveckling och lärande, det är förskollärares 

ansvar att barnen tillämpar de kunskaper och färdigheter de behöver för att kunna leva i 

det moderna samhället. Förskolan behöver följa med i samhällets utveckling och därav 

en reviderad läroplan som ställer högre krav på att IKT används som ett pedagogiskt 

verktyg i förskolans verksamhet. Barnen ska få möjlighet och tillgång till att använda 
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IKT i ett pedagogiskt syfte i förskolans vardagliga aktiviteter. Av den reviderade 

läroplanen (Skolverket, 2018) framgår det att barns digitala kompetens är viktig i 

dagens allt mer digitala samhälle. ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar att 

utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en 

förståelse för den digitalisering de möter i vardagen” (Skolverket, 2018, s.9). I 

Skolverket (2018) står det att barnen i förskolan ska få tillgång och möjlighet att utrycka 

sina tankar och idéer, kommunicera samt dela sina erfarenheter och upplevelser via 

digitala verktyg för att få inflytande och ökad delaktighet i verksamheten. De ska få 

möjlighet att utveckla kunskap om hur man på ett ansvarsfullt och kritiskt sätt använder 

sig av digitala verktyg och kunna värdera den information som de får via digitala 

teknologier på ett kritiskt sätt. Förskollärarna bör använda sig av digitala verktyg för att 

utveckla barns lärmiljöer och det pedagogiska arbetet i förskolans verksamhet (ibid.). 

 

Forsling (2011) menar att något som många inte tänker på när kraven på IKT i 

förskolans läroplan blir allt högre är syftet att låta alla barn få tillgång till digitala 

teknologier när det gäller att introducera IKT i förskolan. Det är inte självklart att alla 

barn har tillgång till någon digital teknologi eller någon digital kunskap i hemmet. Det 

kallas enligt författaren digitala klyftor, klyftorna kan handla om olika klassfrågor, kön, 

geografiska skillnader och etnicitet men även om generationsskillnader. Barnen behöver 

få tillgång till den digitala teknologin för att utveckla sin digitala kompetens. 

Användandet av IKT i förskolorna kan analyseras på tre olika sätt. Det första är 

inlärningsaspekten, det vill säga att med hjälp av IKT kan man ge barnen en mängd 

olika tillvägagångssätt för inlärning. Den andra aspekten är arbetslivsaspekten, det 

handlar om att förbereda barnen för framtiden när det gäller yrkesliv och samhällets syn 

på bland annat förskola och näringslivet. Den tredje och sista aspekten är 

demokratiaspekten, de vill säga att alla människor ska ha samma förutsättningar till 

likvärdig utbildning och ett livslångt lärande (ibid.).  
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3. Tidigare forskning  

I detta avsnitt presenteras tidigare forskning om IKT i förskolans verksamhet. I den 

tidigare forskningen presenteras först förskollärares inställning till IKT där tidigare 

studier undersöker förskollärares inställning till användandet av IKT i förskolans 

verksamhet. Därefter presenteras tidigare forskning som undersöker förskollärares IKT 

kompetens där tidigare studier undersöker hur förskollärares IKT kompetens påverkar 

arbetet med IKT i förskolans verksamhet.  

 

3.1 Databassökning 

För att hitta tidigare forskning har vi genom databasen ERIC EBSCOhost sökt fram 

vetenskapligt granskade texter som innehåller forskning om IKT. För att söka fram 

tidigare forskning som är relevant för vår undersökning har vi använt oss av olika 

sökord för att begränsa resultatet. Vi har använt oss av sökorden preschool or 

kindergarten or early childhood education, and ICT* or digital technolog*, and 

attitude*, and preschool teacher*. För att få relevant tidigare forskning som rör vårt 

ämne är det viktigt att använda rätt ord och sammansättning vid sökningen, vi har därför 

använt and då det betyder att dessa ord måste finnas med i de vetenskapliga artiklarna 

samt * i slutet för att alla olika ord böjelser ska komma med i sökningen.   

 

Det var svårt för oss att hitta tidigare forskning då det dels finns begränsat med 

forskning inom detta ämne samt att man behöver ha precisa ord som forskningen 

innehåller för att få den i sökresultatet. Därav är det viktigt att använda sig av or för att 

utöka sökningen då det innebär att något av dessa ord behöver finnas med för att få fram 

de vetenskapliga artiklarna som innehåller de orden i sökresultatet.  

 

3.2 Förskollärares inställning till IKT  

Det finns flera studier som fokuserar på förskollärares inställning till IKT. Här kommer 

olika studier att presenteras där de undersöker förskollärares inställning till IKT för att 

se hur den påverkar arbetet och integrationen med IKT i förskolans verksamhet.  

 

I en studie har Kerckaert, Vanderlinde och Van Braak (2015) undersökt hur IKT 

används i förskolan samt vilka faktorer som är relaterade till användningen. En 

kvantitativ metod användes i undersökningen där en webbaserad enkät skickades ut till 
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58 förskolor i Flandern i Belgien där 232 förskollärare besvarade enkätens frågor. 

Enkäten bestod av frågor där respondenterna fick värdera och bedöma enligt skala. 

Syftet med undersökningen var att få en tydligare bild av hur IKT används i förskolan 

då det saknas studier inom det området. De menar att IKT är ett pedagogiskt verktyg 

som främjar barns utveckling och lärande utifrån tidigare forskning på skolbarn. I 

undersökningen fokuserar de på förskollärares kunskaper om IKT samt vilka faktorer 

som påverkar användningen. De kom fram till två resultat om hur IKT används i 

förskolan. IKT användning som utvecklar grundläggande färdigheter och IKT 

användning som ett pedagogiskt verktyg för att stödja och främja barns utveckling och 

lärande. Resultatet visar att Kerckaert, Vanderlinde och Van Braak (2015) kan se att 

användningen ser väldigt olika ut på förskolorna i Flandern och menar att många olika 

faktorer spelar in. Dels finns IKT med i skolans läroplan men inte i förskolans läroplan 

och förskollärarna är därför inte tvungna att tillämpa IKT i förskolans verksamhet. 

Bristande resurser på förskolorna är en stor faktor i resultatet men också bristande 

kunskap och färdigheter hos förskollärarna, förskollärarnas syn på IKT samt 

förskollärarnas intresse att integrera det i förskolans verksamhet är stora faktorer som 

påverkar hur IKT används i förskolan. I resultatet var förskollärarna mestadels positiv 

till IKT och möjligheterna som medförs. De menar att IKT erbjuder fler möjligheter till 

ett lärande inom många områden. Förskollärarna måste vara medvetna om sin roll och 

ha kunskap om IKT för att använda det som ett pedagogiskt verktyg och stödja barnen 

för att främja deras utveckling och lärande. Förskolan och barns utbildning borde vara 

likvärdig och IKT i förskolans verksamhet borde diskuteras och tillämpas i alla 

förskolor och därför integreras i förskolans läroplan. De menar att IKT integrationen är 

långsam och har inte utvecklats i de yngre barns utbildning (ibid.). 

 

I en annan studie har Nikolopoulou och Gialamas (2015) undersökt förskollärares syn 

på IKT och datorspel. De redogör för hur dagens barn använder digital teknik i sin 

vardag och blir allt mer kompetenta digitala användare. Integrationen av IKT i förskolan 

är otillräcklig och behöver utvecklas. De menar att traditionella aktiviteter kan 

kompletteras med IKT för att bredda möjligheterna för barns utveckling och lärande. 

Förskollärarna måste vara medvetna om vad IKT bidrar till i barns utveckling för att 

stödja deras lärande och öka deras inflytande samt delaktighet i förskolans verksamhet.  

IKT och datorspel är ett effektivt sätt för barn att lära och utveckla sin digitala 

kompetens. I undersökningen användes en kvantitativ metod där en enkät på 28 frågor 
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besvarades av 190 förskollärare i Grekland. Enkätens resultat analyserades utifrån olika 

faktorer som kan påverka användningen av IKT i förskolans verksamhet. De faktorer 

som Nikolopoulou och Gialamas (2015)  tar upp i sin undersökning är bristen på 

resurser att använda och att förskollärares syn på IKT påverkar hur det integreras i 

förskolans verksamhet samt förskollärarnas kunskapsnivå om IKT. Utifrån resultatet 

kan de se att förskollärarnas syn på IKT och datorspel som ett pedagogiskt verktyg är 

för det mesta positivt. Det ses som ett bra verktyg för barns utveckling och lärande. 

Dock menar de utifrån undersökningen att IKT i förskolans verksamhet är bristande och 

otillräcklig och behöver utvecklas. Förskollärarnas attityd och syn till IKT är mycket 

beroende på förskollärarnas erfarenheter och kunskaper. De menar att ju mer kunskap 

och erfarenhet av IKT förskollärarna har desto större chans är det att de tillämpar det i 

sin undervisning. De menar att förskollärare med IKT utbildning har en mer positiv syn 

till IKT och använder sig mer av det i förskolans verksamhet. Allt fler förskollärare 

deltar i IKT utbildningar och det ökar årligen. Förskollärarnas syn på att använda IKT 

förändras genom att delta i IKT relaterade utbildningar, det ger förskollärarna rätt 

verktyg och kunskap för att kunna integrera det i förskolans verksamhet för att främja 

barns utveckling och lärande. Integrationen av IKT i förskolans verksamhet påverkas av 

lärarnas tekniska färdigheter och syn på IKT (ibid.). 

 

I ytterligare en studie har Kara och Cagiltay (2017) undersökt förskollärarnas inställning 

och tankar till digital teknik och den digitala användningen i förskolan. De har genom 

halvstrukturerade intervjuer intervjuat 18 förskollärare från offentliga och privata 

förskolor. Utifrån den insamlade empirin skapades 11 teman där de bland annat tar upp 

temat digitala teknologier där de redogör för vilka digitala verktyg de använder i 

förskolan tillsammans med barnen. Ett annat tema de tar upp utifrån empirin är 

pedagogiskt användning av digital teknik för olika ändamål där de redogör för hur de 

använder IKT som ett pedagogiskt verktyg för att främja barns lärande i ett pedagogiskt 

syfte. De menar att de använder IKT som ett kompletterande verktyg i förskolans 

vardagliga aktiviteter. Ytterligare ett tema utifrån empirin var fördelarna med teknik för 

lärarna, de menar att tekniken underlättar deras undervisning och att IKT skapar fler 

lärande möjligheter och förutsättningar för barns utveckling och lärande. Ett annat tema 

de tar upp är problem med den digitala teknikanvändningen i förskolan där de tar upp 

viktiga aspekter som påverkar arbetet med IKT. De menar att bristen på resurser är ett 

problem och att förskollärarnas bristande kompetens samt förhållningssätt påverkar det 
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pedagogiska arbetet med IKT. De utrycker att den bristande kompetensen begränsar 

arbetet och att kunskapen om IKT som ett pedagogiskt verktyg fattas. Studien visar att 

förskollärarna är medvetna om att deras kompetens och inställning till IKT är avgörande 

för att kunna stödja barns lärande. De är medvetna över att deras förhållningssätt 

påverkar barns möjligheter och förutsättningar till ett mångsidigt lärande genom IKT. 

Studien visar att förskollärarnas inställning till digitala teknologier i förskolan är positiv 

och de menar att det är ett nödvändigt verktyg i undervisningen och att följa med i 

utvecklingen. De utrycker att de förväntar sig få stöd från förskolan och 

kompetensutbildningar som ger dem de kunskaper och verktyg de behöver för att lyckas 

i det pedagogiska arbetet med IKT (ibid.).  

 

3.3 Förskollärares IKT kompetens  

Det finns flera studier om förskollärares IKT kompetens. Här kommer olika studier att 

presenteras där de undersöker förskollärares IKT kompetens för att se hur kompetensen 

bidrar till arbetet och integrationen av IKT i förskolans verksamhet.  

 

Syftet med Strängs (2008) studie var att undersöka barns och förskollärares 

tillvägagångssätt för att tillämpa kunskap inom olika ämnen i förskolans verksamhet. 

Den metod som användes var observation med hjälp av videokamera för att synliggöra 

vad som sker i samspelet mellan barn och förskollärare. Hon har i sin studie sett att 

förskollärares kompentensanvändning har en stor inverkan på barns lärande och 

förskolans kvalitetsarbete, dock är det inte bara kompetensen som avgör hur bra 

kvalitén är. Det handlar om hur förskollärare använder sig av sin kunskap samt i vilken 

utsträckning. Förskollärarnas inställning till förskolans uppdrag har även en stor 

betydelse för kvalitetsarbetet. Det har visat sig att förskolor som har hög kvalité och 

personal med hög kompetens och ett bra arbetssätt har lättare att interagera med barnen 

ur ett demokratiskt perspektiv. Det som blir tydligt i dessa situationer är att det alltid 

finns ett tydligt syfte om vad förskollärarna förväntar sig att barnen ska få möjlighet att 

lära sig samt förstå. För att en individ ska lära sig något bör innehållet vara intressant 

och relevant samt finna en mening med det individen gör (ibid.). 

 

Olowe och Kutelus (2014) har i sin studie undersökt vikten av vilka kunskaper som 

behövs för att kunna möta de nya generationernas barn i det digitala samhället. De har i 

sin undersökning använt sig av ett frågeformulär för att samla in sin empiri där 300 
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förskollärarstudenter och 10 lärare inom förskollärarutbildningen på ett universitet 

deltagit. De menar att det är viktigt att de ny examinerade förskollärarna behöver ha 

kunskap om IKT för att kunna möta denna generations barn som är födda i den digitala 

världen. Förskollärarna behöver ha kunskap för att stötta och utmana barns lärande. 

Författarna påtalar att IKT kan spela en viktig roll för barns utveckling för att främja 

och stötta deras kognitiva, fysiska och social emotionella utveckling. De menar att 

genom IKT blir lärandet mer intressant och barns uppmärksamhet i aktiviteterna stärks. 

Resultatet visar att deltagarna upplever att om förskollärarna får rätt kunskap om IKT så 

kan det i undervisningen underlätta barns kognitiva, fysiska och social emotionella 

utveckling. Deltagarna menar att IKT kan användas för att motivera barnen och behålla 

ett intresse för aktiviteterna. De menar att IKT påverkar hela barns utveckling positivt 

och att det ska vara ett komplement i undervisningen som underlättar och främjar 

lärandesituationer. Utifrån resultatet menar de att studenterna har fått god kunskap om 

vad IKT innebär och vikten av att tillämpa det i undervisningen. De menar att lärarna i 

utbildningen har gett studenterna rätt kunskap och förståelse för vad IKT bidrar med 

och hur IKT ska användas i verksamheten. Olowe och Kutelus (2014) hävdar vikten av 

att studerande förskollärare får rätt kunskap och erfarenhet för att kunna tillämpa IKT i 

förskolans verksamhet. De menar att förskollärarna behöver få rätt inställning och god 

IKT kompetens i utbildningen för att sedan kunna möta barnen på förskolan och 

utveckla deras lärande.  

 

3.4 Sammanfattning  

Tidigare studier hävdar och menar att IKT är ett pedagogiskt verktyg som främjar barns 

utveckling och lärande samt kan erbjuda barnen fler lärmiljöer och fler möjligheter till 

ett mångsidigt lärande (Kara & Cagiltay, 2017; Kerckaert, Vanderlinde & Van Braak 

2015; Nikolopoulou & Gialamas 2015; Olowe & Kutelus, 2014). Ett begrepp som 

tidigare studier behandlar är förskollärarnas digitala kompetens och de hävdar att 

förskollärarnas digitala kompetens är en bidragande faktor till hur IKT används i 

förskolans verksamhet. Förskollärares kompetens, inställning och intresse spelar stor 

roll och bidrar till hur IKT användningen i förskolans verksamhet sker. Förskollärares 

roll är viktig för att erbjuda barnen möjligheter till att utveckla digital kompetens och 

följa med i den digitala utvecklingen som sker i samhället (Kara & Cagiltay, 2017; 

Kerckaert, Vanderlinde & Van Braak, 2015; Nikolopoulou & Gialamas, 2015; Olowe & 

Kutelus, 2014; Sträng, 2008).   
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4. Metod  

I detta avsnitt presenteras undersökningens metod och tillvägagångsätt för att uppnå 

undersökningens syfte att ta reda på förskollärares inställning till IKT som ett 

pedagogiskt verktyg i förskolans pedagogiska verksamhet. Inledningsvis presenteras 

metodval, urvalsprocess samt genomförande och bearbetning av det insamlade 

materialet. De etiska ställningstagandena redogörs under de följande metodavsnitten.  

 

4.1 Metodval 

Val av metod för att få svar på undersökningens syfte och frågeställningar var 

webbaserad enkätundersökning. Enkäter inriktar sig mot ett stort antal respondenter för 

att samla in empirin (Arnqvist, 2014). En webbaserad enkät valdes för att nå ut till så 

många som möjligt och få en geografisk bredd på undersökningen (Byrman, 2011). 

Långa avstånd avger inga problem då enkäten är webbaserad och endast internetåtkomst 

är ett krav. Resultaten från undersökningen sammanställs och redovisas i diagram och 

tabeller automatiskt på hemsidan där enkäten skapats. Fördelen med att använda sig av 

en webbaserad enkät är att kodning och resultaten sammanställs automatiskt. Bryman 

(2011) hävdar att det sparar tid för forskarna samt minskar risken för att bearbetningen 

av resultatet sker på fel sätt och att resultatet därmed blir missvisande. Fördelen med att 

använda sig av en webbaserad enkät är också att respondenten själv kan bestämma och 

välja dels om personen vill besvara och när de vill besvara enkäten.  

 

4.2 Genomförande  

Utifrån syftet och frågeställningarna skapades tre kategorier som skulle bidra till att 

skapa ett innehåll med relevanta frågor i enkäten och besvara undersökningens syfte. Vi 

har tagit inspiration från tidigare enkätundersökningar, litteratur och haft kontinuerliga 

samtal med vår handledare under arbetets gång. Med hänsyn till detta skapades dessa tre 

kategorier: digital kompetens, förskollärares attityder och användningen av IKT i 

förskolans pedagogiska verksamhet. I varje kategori har frågorna noggrants valts ut 

efter att ha diskuterats och resonerat så att varje fråga ska passa in och vara relevant för 

de valda kategorierna samt besvara undersökningens syfte. De frågor som inte 

besvarade undersökningens syfte var inte heller relevanta i undersökningen och valdes 

därför bort ur enkäten (Hjalmarsson, 2014). Vid skapandet av relevanta frågor i sin 

undersökning är det bra att alltid ha syftet och frågeställningarna i bakhuvudet när man 
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formulerar enkätfrågorna (Bryman, 2011). Frågorna i enkäten ska bidra och stödja 

undersökningens syfte och det finns inget syfte att ta med frågor som inte bidrar med 

relevanta svar till forskningsfrågan. Enkäten innehåller bakgrundsfrågor med 

information om respondenten för att de kan vara relevant för undersökningens syfte och 

resultat. Stukát (2011) menar att respondentens erfarenhet och kunskap kan vara en 

bidragande faktor till hur frågorna besvaras och är därför relevant för resultatet och hur 

resultatet analyseras.  

 

Enkäten innehåller 23 slutna frågor men även fyra öppna frågor för att få en djupare och 

bredare förståelse för det valda ämnet. Bryman (2011) hävdar att använda sig av slutna 

frågor kan bidra till en större svarsfrekvens och upplevs lättare att svara på, då öppna 

frågor kan upplevas som mer tidskrävande. Vi använde slutna frågor då Eliasson (2018) 

menar att de är lättare att kategorisera och sammanställa i resultatet samt att de anses 

vara lättare att skapa och forma på det sätt som man vill ha svaren på då det finns 

färdiga svarsalternativ att välja på. Svaren kan då bli mer exakta till forskningsfrågan då 

svarsalternativen är genomtänkta och relevanta för undersökningen. Stukát (2011)  tar 

upp att det är både en för- och nackdel att respondenterna inte kan tillägga eller 

kommentera något i de slutna frågorna. Fördelen är att respondenterna håller sig till 

undersökningens syfte och nackdelen är att respondenterna inte har någon möjlighet att 

förklara eller fördjupa sig. Enkäten innehåller många slutna frågor då respondenterna 

vid öppna frågor kan tolka frågorna på olika vis än det som är menat och svaren kan då 

bli oanvändbara och irrelevant för undersökningen (ibid.). Några öppna frågor i enkäten 

lades till för att respondenterna skulle få möjlighet att fördjupa sig i de frågorna och 

svara med sina egna ord, respondenten får då möjlighet att bidra med sina egna tankar 

och idéer (Rienecker, 2016). Därför innehåller enkäten både slutna och öppna frågor. 

Att använda både slutna och öppna frågor i enkäten kan bidra till att resultatet blir mer 

omfattande och får ett djup (Hjalmarsson, 2014).  

 

Innan enkäten färdigställdes och publicerades på webbsidans forum gjordes en 

pilotstudie där ett utkast av enkäten skickades till sex stycken testpersoner som fick ge 

respons och kommentarer om enkätens upplägg och utformning. Testpersonernas 

synpunkter var intressant för enkätens utformning och omfattning. Eliasson (2018) tar 

upp att genom att göra en pilotstudie och sedan komplettera med de utomståendes 

synpunkter bidrar det till att vi får en välformulerad och omfattad enkät. Därför ansåg vi 
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att var pilotstudien var nödvändig för att se om enkätens frågor förstås och bidrar med 

relevanta svar till undersökningens syfte. Efter pilotstudien med testpersonernas respons 

gjordes några ändringar i enkäten för att den sedan skulle kunna publiceras. Enkäten 

publicerades på webbsidans forum den 30 september 2018 och var tillgänglig i en vecka 

för respondenterna att besvara och delta i undersökningen. I inlägget där enkäten 

publicerades fick medlemmarna i forumet ta del av information om enkätens innehåll 

och inom vilket undersöknings syfte enkäten skapats i samt deltagarnas villkor. När 

respondenterna väljer att klicka in på enkäten inleds den med en utförligare introduktion 

där respondenterna informeras ytterligare om undersökningens syfte, undersökningens 

genomförande och deltagarnas villkor. Respondenten får en överblick av enkäten och 

kan ta del av enkätens innehåll innan personen börjar besvara den. Deltagarna 

garanteras anonymitet samt får information om att deras deltagande är frivilligt och att 

de fritt kan välja att avbryta sin medverkan när som helst under enkätens gång. 

Information om att inga obehöriga kommer ta del av svaren gavs i introduktionen och 

att resultatet kommer att behandlas till undersökningens syfte. Deltagarna fick 

information om hur de kan ta kontakt med oss om deltagandet och andra frågor om 

undersökningen (Vetenskapsrådet, 2017).  

 

4.3 Urval  

Sammanlagt har 199 personer som är verksamma inom förskolans verksamhet besvarat 

enkäten. Ett strategiskt urval gjordes då enkäten publicerades i ett slutet forum i ett 

socialt nätverk (Eliasson, 2018). Forumet på webbsidan består av personer som är 

verksamma och intresserade av förskolans verksamhet i ett utvecklingssyfte. Forumet 

tillåter endast information och material som rör förskolans utveckling. Vi valde därför 

ett passande forum för undersökningens forskningsfråga där vi publicerade enkäten i ett 

forum med relevanta respondenter för undersökningens syfte. Det framgår tydligt att 

enkäten riktar sig till personer som är verksamma inom förskolans verksamhet då 

enkäten behandlar frågor om förskolans verksamhet som obehöriga kan ha svårt att 

svara på (Hjalmarsson, 2014). Att delta i undersökningen är frivilligt, det är inget tvång 

på att besvara på enkäten då det går att välja bort att inte klicka in på enkäten 

(Vetenskapsrådet, 2017). 
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4.4 Bearbetning av data  

Det insamlade materialet bearbetades och analyserades i olika faser. Respondenternas 

svar har samlats in, läst igenom, sammanställts och analyserats utifrån vårt syfte och 

frågeställningar. De öppna och slutna frågorna analyserades separat för att få en så 

tydlig bild som möjligt. Empirin från de öppna och slutna frågorna har analyserats 

genom att hitta likheter och skillnader samt försökt urskilja teman och därefter skapat 

kategorier. Kategorierna har skapats utifrån respondenternas svar för att se vad som är 

relevant och viktigt enligt dem (Löfgren, 2014; Eliasson, 2018).  

 

I den första fasen bearbetades och sammanställdes det insamlade materialet genom 

hemsidan som använts där enkäten skapats. All rådata ifrån de slutna frågorna samlades 

på hemsidan och samanställde automatiskt respondenternas svar i statistisk form och det 

skapade då en helhetsbild över respondenternas svar på de slutna frågorna. De slutna 

frågorna kategoriserades i kategorierna respondenternas bakgrund, förskollärares 

inställning till användningen av IKT i förskolan, förskollärares digitala kompetens och 

utmaningar att använda IKT i förskolans verksamhet. I den andra fasen bearbetade och 

sammanställde vi själva det insamlade materialet från de öppna frågorna. Vi 

sammanställde och analyserade respondenternas svar genom att sortera och urskilja 

likheter och skillnader. På det sättet fick vi en helhetsbild över resultatet och kunde 

urskilja teman för att sedan skapa kategorier utifrån respondenternas svar. De öppna 

frågorna kategoriserades i kategorierna förskollärares inställning till användningen av 

IKT i förskolan och utmaningar att använda IKT i förskolans verksamhet.  

 

4.5 Tillförlitlighet  

Frågorna i enkäten utgår från undersökningens syfte där respondenterna fått besvara 

frågorna enligt dennes uppfattning och tolkning kring ämnet. Frågorna skapades och var 

noga genomtänkta för att undvika potentiella misstolkningar samt att undvika 

situationer där respondenten känner sig utsatt och kränkt, därför undveks personliga 

frågor så mycket som möjligt. Vi har genom vår pilotstudie fått feedback och andra 

individers uppfattningar av hur enkätfrågorna förstås. Vi har även haft kontinuerliga 

samtal med vår handledare om hur enkätfrågorna ska formuleras samt hur de uppfattas 

(Löfdahl, 2014). Hur enkätens trovärdighet kan vara är beroende på hur frågorna ställs 

samt hur frågorna tolkas av respondenten (Eliasson, 2018). För att få en djupare 

förståelse för hur IKT används valde vi att använda oss av några öppna frågor för få 
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respondenternas egna tankar och tolkningar. Eftersom respondenten har besvarat 

frågorna utifrån sina tankar och tolkningar har vi försökt göra en så objektiv bedömning 

som möjligt av det insamlade materialet för att få fram ett rättvist resultat i vår 

undersökning (Bryman, 2011). Att bevisa varifrån respondenterna kommer ifrån är svårt 

då enkäten laddades upp på en webbsida med medlemmar bosatta runt om i landet och 

eftersom respondenternas deltagande är anonymt är det därför svårt att bevisa den 

geografiska spridningen.   
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5. Resultat 

I den här delen kommer resultatet från enkätundersökningen presenteras. Resultatet 

kommer att presenteras i tre kategorier, innan detta presenteras en övergripande bild 

om/av respondenternas bakgrund där respondenternas ålder, utbildning och antal år i 

verksamheten presenteras. Den första kategorin är Förskollärares inställning till 

användningen av IKT i förskolan där förskollärares användning av IKT verktyg 

presenteras och redogörs. Den andra kategorin är Förskollärares digitala kompetens, 

här presenteras respondenternas uppfattning av sin digitala kompetens och hur de 

generellt uppskattar förskollärares digitala kompetens. I den tredje och sista kategorin 

Utmaningar att använda IKT i förskolans verksamhet, redovisas de utmaningar 

förskolläraren möter inom ämnet IKT samt de faktorer som påverkar användningen av 

det i förskolans verksamhet.  

  

5.1 Respondenternas bakgrund 

Respondenternas ålder, utbildning och antal år inom förskolans verksamhet ansåg vi 

vara intressant för undersökningens resultat. För att kunna få en uppfattning och kunna 

utläsa eventuella faktorer och samband som kan påverka resultatet. Undersökningen 

visar att majoriteten av respondenterna är 32år och äldre, det är en mindre del av 

respondenterna som är mellan 18-31år. 87 % av respondenterna är förskollärare, 9 % är 

barnskötare och 4 % har annan utbildning. De 4 % som har annan utbildning är 

fritidspedagoger, förskollärarstudenter och outbildad pedagog. Över hälften av 

respondenterna har varit verksamma i förskolans verksamhet i över 11år. 16 % av 

respondenterna har varit verksamma i 6-10år, 16 % av respondenterna har varit 

verksamma i 3-5år och 13 % av respondenterna har varit verksamma i 0-2år.  

 

5.2 Förskollärares inställning till användningen av IKT i förskolan 

För att ta reda på förskollärares inställning till IKT ville vi först ta reda på om 

förskollärarna använder sig av IKT i förskolans verksamhet. Det är viktigt att barnen 

erbjuds likvärdig utbildning där de får möjlighet att lära sig hantera den digitala 

teknologin de möter i det digitala samhället vi lever i. Samhället är ständigt i utveckling 

och förskolan måste följa med i utvecklingen för att kunna stödja och utmana barnen till 

ett livslångt lärande. Det vi kan se i figur 1 är att 98 % av respondenterna använder sig 
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av IKT i förskolans verksamhet och endast 2 % använder inte av det i förskolans 

verksamhet.  

 

Figur 1. IKT användningen i förskolan. 

 

IKT ses som ett pedagogiskt verktyg som kan främja barns lärande och utveckling om 

rätt förutsättningar och möjligheter ges. För att se vilka möjligheter respondenterna har 

för att tillämpa IKT i verksamheten behöver vi ta reda på vad respondenterna har 

tillgång till för IKT verktyg för att kunna se bidragande faktorer som kan påverka 

användningen. I figur 2 visade det sig att tillgången av IKT verktygen på 

respondenternas förskola varierade. Det som går att konstatera är att surfplattan är ett 

vanligt förekommande verktyg som finns på varje respondents förskola och avdelning. 

Antalet surfplattor varierar på respondenternas förskola och avdelning, det är allt från 1-

10+ stycken surfplattor. Andra vanliga IKT verktyg som fanns på många av 

respondenternas förskola är dator och projektor. Något som många respondenter inte har 

tillgång till på sin förskola är interaktiva skrivtavlor, det går att konstatera att interaktiva 

skrivtavlor är ett mindre vanligt verktyg på respondenternas förskola.  
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Figur 2. Tillgången av IKT verktyg på förskolan.  

 

Undersökningen visar att respondenterna använder IKT för att utveckla barns kunskap 

inom förskolans kärnämnen. Resultatet visar att respondenterna följer läroplanens mål 

och riktlinjer där de strävar efter att utveckla barns kunskaper inom dessa ämnen. Det 

visar sig att de mest använda områdena där IKT används är i språkutveckling, 

matematik och musik. Det går även att se att IKT används i naturvetenskapliga ämnen, i 

ett skapande syfte och för att programmera. Språkutvecklingen ligger i topp när det 

gäller användningen tillsammans med barnen och nästan alla respondenter använder 

IKT verktyg i ett språkfrämjade syfte. Andra användningsområden de tar upp är rörelse, 

dans, drama, hållbar utveckling, demokrati, delaktighet och inflytande samt att de 

använder sig av IKT i projektarbeten. Respondenterna använder sig av IKT för att söka, 

undersöka, utforska och förstå saker och ting i omvärlden. De använder sig av Youtube, 

film och UR.se för att visa videos och film i ett lärande och utvecklings syfte. IKT 

används också till pedagogisk dokumentation där den pedagogiska dokumentationen 

används i både arbetslaget och tillsammans med barnen. Barnen får vara med och 

dokumentera, ta del av dokumentation samt reflektera om dokumentationen i ett lärande 

och utvecklings syfte. Respondenterna menar att de använder IKT i flertal olika 

användningsområden i förskolans verksamhet för att främja och utveckla barns lärande.  
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Surfplattan är ett förekommande verktyg som används dagligen tillsammans med 

barnen och resultatet visar att det endast var en respondent som besvarat att surfplattan 

inte alls används tillsammans med barnen. Respondenterna använder sig av surfplattans 

funktioner och har installerat pedagogiska applikationer med olika syften. De 

applikationer de nämner har framförallt ett språkfrämjande syfte, andra vanliga 

pedagogiska applikationer de använder sig av är applikationer som främjar barns 

matematiska- och naturvetenskapliga utveckling. Undersökningen visar att 

programmering tillsammans med barnen är vanligt förekommande med bland annat 

Bee-bot och Blue-bot. Undersökningen visar att IKT ofta används tillsammans med 

barnen för att skapa. De använder sig av sin kreativitet och skapar alster, böcker, filmer, 

musik, berättelser och sagor. Ett annat vanligt förekommande verktyg i förskolans 

verksamhet är projektorn som också används dagligen tillsammans med barnen. 

Projektorn används som ett komplement tillsammans med andra IKT verktyg för att 

skapa nya lärmiljöer, väcka intresse samt öka barns delaktighet och inflytande. Genom 

att använda IKT verktyg främjar det barns utveckling och lärande då det skapar fler 

lärande situationer, majoriteten av respondenterna är medvetna över vad IKT kan bidra 

med till undervisningen för att främja barns lärande.  

 

Undersökningen visar att majoriteten av respondenterna använder IKT som ett 

komplement i det vardagliga pedagogiska arbetet. De menar att genom IKT kan de 

förstärka och på ett lustfyllt sätt bidra till ett vidgat lärande i många olika lärande 

situationer. IKT ska inte betraktas som ett eget ämne utan som ett verktyg som 

kompletterar och underlättar undervisningen när det integreras i förskolans verksamhet 

då det främjar barns lärande.  

 

Majoriteten av respondenterna är medvetna om läroplanens mål och riktlinjer som är 

kopplade till IKT. Undersökningen visar att 2 % av respondenterna inte alls är 

medvetna över läroplanens mål och riktlinjer som är kopplade till IKT. Däremot har de 

mål och riktlinjer i läroplanen om IKT inte reflekterats över i lika stor utsträckning 

tillsammans i arbetslaget. Undersökningen visar att respondenterna arbetar efter 

läroplanens mål och riktlinjer angående IKT, endast en liten del av respondenterna har 

missat målen med IKT och det kan vara på grund av de få målen och den begränsande 

informationen om IKT i den nuvarande läroplanen. Det är av stor vikt att arbetslaget är 

medvetna och reflekterar över de mål och riktlinjer som finns i förskolans läroplan för 
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att aktivt arbeta med målen och för att utveckla sina kunskaper. I figur 3 går det att 

utläsa att användningen av IKT sker till stor del tillsammans med en närvarande vuxen 

och väldigt sällan utan en närvarande vuxen. Majoriteten av respondenterna är 

medvetna över hur deras närvarande roll påverkar barns lärande i användandet av IKT i 

förskolans aktiviteter. Endast 1 % av respondenterna har besvarat att användningen av 

IKT aldrig sker tillsammans med en närvarande vuxen. Där kan man fundera på i vilket 

pedagogiskt syfte IKT används, respondenterna har nämnt att IKT ibland kan användas 

som barnvakt. Om förskollärarna inte är närvarande i barns lärandesituationer vid IKT 

användandet kan det vara svårt att stötta eller utmana barns lärande.  

 

Figur 3. IKT användning med närvarande vuxen.  

 

Nästan alla respondenterna i undersökningen hävdar att IKT bidrar positivt till barns 

utveckling, engagemang och skapande i förskolans verksamhet. Utifrån det höga 

resultatet framgår det att respondenterna har en positiv inställning till att IKT bidrar i en 

hög mån till barns utveckling, engagemang och skapande. Genom att respondenterna 

har en positiv inställning till IKT påverkar det arbetet med IKT positivt. Förskollärares 

inställning och förhållningssätt påverkar barns lärande och har förskolläraren en positiv 

inställning och ett bra förhållningssätt i arbetet med IKT bidrar det positivt till barns 

intresse, utveckling och lärande inom IKT.   

 

5.3 Förskollärares digitala kompetens  

I undersökningen uppskattar respondenterna generellt att förskollärares IKT kompetens 

är övervägande god. Vad god kompetens innebär är svårt att avgöra då god kompetens 

betyder olika för varje individ och beroende på vilken kunskap personen har betyder 

god kompetens olika. God kompetens blir då svårt att definiera eftersom den har olika 

betydelser med hänsyn till respondenternas erfarenheter och kunskap. Undersökningen 
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visar att 77 % av respondenterna har delvis till hög kompetens att kunna tillämpa IKT i 

förskolans verksamhet. Resultatet visar att respondenterna uppskattar att förskollärarna 

har den kunskapen som behövs för att använda IKT i förskolans verksamhet 

tillsammans med barnen.   

 

Majoriteten av respondenterna uppskattar sin egen IKT kompetens som god och det 

visas i figur 4. En sjättedel uppskattar sin IKT kompetens som mycket god och en 

fjärdedel uppskattar sin IKT kompetens som bristande. Generellt visar resultatet att 

respondenternas IKT kompetens är övervägande god med hela 75 %. Även här indikerar 

respondenterna att de har god IKT kompetens och för att IKT ska ses som ett 

pedagogiskt verktyg behöver förskollärarna ha kunskapen och se möjligheterna som det 

medför. Förskollärarna behöver ha god IKT kompetens för att på ett medvetet sätt 

använda IKT i undervisningen för att främja barns utveckling och lärande samt skapa 

fler lärande situationer.  

 

Figur 4. Förskollärares IKT kompetens. 

 

85 % av respondenterna anser att förskollärarna är delvis till mycket intresserad, 

engagerad och motiverad att använda IKT i förskolans verksamhet. Det går att 

konstatera från resultatet att förskollärarna är intresserade, engagerade och motiverade 

att använda sig av IKT i förskolans verksamhet. Att förskollärarna är intresserade, 

engagerade och motiverade till att använda IKT visar på att deras inställning till IKT är 

positiv.  
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5.4 Utmaningar att använda IKT i förskolans verksamhet 

Respondenterna i undersökningen har lyft fram flera utmaningar i användandet av IKT i 

förskolans verksamhet. Undersökningen visar att utmaningar med att tillämpa IKT i 

förskolans verksamhet är den begränsade kunskapen inom området. Bristen på kunskap, 

intresse och motivation kring ämnet är en stor utmaning, de redogör för hur svårt det är 

att få alla förskollärare samt vårdnadshavare att förstå vikten av IKT och vad det 

innebär. Resultatet visar att IKT ska ses som ett komplement i verksamheten med 

barnen utifrån läroplanens mål och riktlinjer och inte vara ett tidsfördriv, spelmaskin 

eller barnvakt. Det är framförallt den bristande kompetensen som behöver utvecklas och 

behovet av fortbildning som behövs. I figur 5 kan vi se att det endast är 21 % av 

respondenterna som känner att de får den fortbildning de behöver. Här utrycker 

respondenterna behovet av fortbildning och att den bristande kompetensen ses som ett 

problem. Respondenterna har här bedömt att IKT kompetensen inte är god utan istället 

bristande och att fortbildning behövs, de säger emot det som de tidigare har uppskattat i 

enkäten. De uppskattade då sin och förskollärares IKT kompetens som övervägande 

god. Det gör det svårt att konstatera om förskollärarna har god kompetens eller inte. En 

stor faktor som påverkar förskollärarnas möjlighet till kompetensutveckling är den höga 

arbetsbelastningen. 3 % av respondenterna menar att i och med den höga 

arbetsbelastningen prioriteras fortbildning inom IKT bort och det kan vara en stor 

bidragande faktor till den utmaning som finns med den bristande kompetensen.  

 

Figur 5. Utbildning/fortbildning. 

 

En del av respondenterna i undersökningen utrycker att de aldrig har blivit erbjudna 

fortbildning, majoriteten av de som har blivit erbjudna fortbildning har blivit det endast 

en gång och endast en sjättedel av respondenterna har blivit erbjudna fortbildning fem 
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eller fler gånger. Undersökningen visar behovet av fortbildning samt att tiden inte alltid 

räcker till för att tillämpa kunskap om IKT och reflektera tillsammans i arbetslaget. 

Utifrån resultatet tyder det på att fortbildning inom IKT inte erbjuds eller prioriteras 

bort på grund av den höga arbetsbelastningen och för att tiden inte räcker till. 

Undersökningen visar att tryggheten och att våga använda sig av IKT ses som en stor 

utmaning när det gäller att tillämpa det i verksamheten tillsammans med barnen. 

Respondenterna utrycker att de är rädda för att göra fel och vågar inte prova sig fram 

men för att förstå sig på tekniken måste de våga och prova sig fram för att själv utveckla 

sin IKT kompetens. Det framgår även att tillgången på IKT verktyg och de stora 

barngrupperna är en utmaning då tillgängligheten för barnen blir begränsade vid stora 

barngrupper och vid bristande tillgång av IKT verktyg.   
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6. Diskussion  

 I detta avsnitt diskuteras metod och resultat. I metoddiskussionen diskuterat vi vårt 

tillvägagångssätt och hur det har påverkat vårt resultat. Sedan kommer 

resultatdiskussionen där resultatet diskuteras med hänsyn till undersökningens syfte, att 

ta reda på förskollärares inställning till IKT som ett pedagogiskt verktyg i förskolans 

verksamhet med hjälp av tidigare forskning och litteratur. Avslutningsvis ges förslag till 

vidare forskning inom ämnet IKT.  

 

6.1 Metoddiskussion  

I denna undersökning användes en webbaserad enkät som metod för att undersöka 

undersökningens syfte och besvara på undersökningens frågeställningar. Vi gjorde ett 

strategiskt urval och publicerade enkäten på en webbsida i ett passande forum för 

undersökningens syfte, hade vi istället gjort ett slumpvist urval hade det kunnat leda till 

ett helt annat resultat. Genom ett slumpvist urval hade undersökningen kunnat få en 

bredare spridning och kunnat representera en del av det svenska samhället där vi kunnat 

valt att fråga förskollärare runt om i landet. Då hade inte undersökningen varit så 

begränsad som den är nu. Genom vårt strategiska urval att lägga upp enkäten på en 

webbsida har vi begränsat oss till respondenter som har tillgång till dator, surfplatta 

eller mobil och internet samt är medlemmar i forumet.  

 

Något som vi har reflekterat över är att de respondenter som har besvarat vår 

enkätundersökning kan ha ett intresse och engagemang angående IKT i förskolans 

verksamhet eller över IKT överlag. I inlägget presenterades enkätens syfte och de som 

inte är intresserade av IKT väljer då eventuellt inte att klicka in och besvara enkäten. 

Genom att istället gjort ett slumpmässigt urval hade vi då möjligen kunnat nå ut till de 

personerna. På grund av att enkäten publicerades på ett forum på internet finns det en 

möjlighet att vi inte nådde ut till de som är osäker på användandet av digitala 

teknologier och som inte befinner sig i dessa typer av forum. En annan nackdel vi såg 

med att publicera enkäten i ett aktivt forum var att vårt inlägg snabbt hamnade långt ner 

då många inlägg publicerades varje dag. Av den anledningen kan många medlemmar ha 

missat vår undersökning beroende på när personen besökte forumet. 
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I undersökningen var vår förhoppning att respondenten skulle beskriva svaren så 

utförligt som möjligt i enkätens öppna frågor. Nackdelen vi såg med de öppna frågorna 

var att en del av respondenterna valde att besvara kortfattat eller ge svar som inte går att 

använda sig av i vår undersökning. Detta ser vi som en begränsning i vår undersökning, 

hade vi i stället valt intervju som metod hade vi kunnat få utförligare svar genom att 

respondenterna får möjlighet att förklara sina svar på ett mer utförligt sätt samt att vi har 

möjlighet att ställa följdfrågor. Ytterligare något som kan ha begränsat vår 

undersökning är respondenternas tolkning av IKT kompetens. Vårt resultat hade kunna 

påverkats om man i enkäten hade kunnat definiera vad bristande, god och mycket god 

kompetens innebär. För vad bristande, god och mycket god IKT kompetens innebär kan 

betyda olika för varje individ beroende på erfarenhet och kunskap. Genom att använda 

en annan metod till exempel intervju hade vi haft möjlighet att ställa följdfrågor och 

därmed förstå mer vad bristande, god och mycket god IKT kompetens innebär för de 

deltagande.  

 

Vår undersökning hade kunnat få ett större djup och bli mer omfattande kring ämnet om 

vi hade använt oss av en mix av olika metoder som kompletterar varandra och ger ett 

mer omfattande resultat. Det hade dock krävts mer tid och därför valde vi att endast 

använda oss av enkät som metodval för att kunna nå ut till så många som möjligt på ett 

effektivt sätt för att besvara undersökningens syfte. 

 

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med undersökningen var att ta reda på förskollärares inställning till IKT som ett 

pedagogiskt verktyg i förskolans pedagogiska verksamhet. För att ta reda på 

förskollärares inställning och besvara undersökningens syfte har vi kategoriserat 

resultatdiskussionen utifrån undersökningens frågeställningar.  

6.2.1 Förskollärarnas attityder till användningen av IKT  

Undersökningens resultat visar att olika faktorer spelar in för att se hur förskollärares 

attityder är till användningen av IKT i förskolans pedagogiska verksamhet. Resultatet 

har visat att förskollärarnas attityd till IKT är positiv då majoriteten av respondenterna 

anser att IKT bidrar positivt till barns utveckling och lärande. Resultatet visar att IKT 

främjar barns utveckling, engagemang och skapande i förskolans verksamhet. I 

resultatet framkommer det även att förskollärares intresse, motivation och engagemang 
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till IKT är positivt då vårt resultat visar att 85 % av respondenterna är intresserade, 

engagerade och motiverade att använda sig av det i förskolans verksamhet. Även andra 

studier visar på att förskollärares inställning till IKT mestadels är positiv men att 

förskollärares kunskap och intresse är stora bidragande faktorer på hur det tillämpas i 

förskolans verksamhet. De menar att förskollärarnas syn och intresse att integrera IKT i 

barns utbildning är mycket beroende på deras egna erfarenheter och kunskaper inom 

IKT (Kara & Cagiltay, 2017; Kerckaert, Vanderlinde & Van Braak, 2015; 

Nikolopoulou & Gialamas 2015; Olowe & Kutelus, 2014). 

 

Resultat visar att 75 % av alla respondenter anser sig ha delvis till hög kompetens för att 

kunna tillämpa IKT i verksamheten, vilket var betydligt mer än vad vi hade trott. Även i 

rapporten som Skolverket (2016) har gjort visade det sig att 7 av 10 av förskollärarna 

upplever deras IKT kompetens som bra. Men ändå utrycker många respondenter från 

vår undersökning att de inte fått tillräckligt med fortbildning. De utrycker bristen på 

kunskap och behovet på mer fortbildning samtidigt som de utrycker att tiden inte finns 

till och att det prioriteras bort p.g.a. den höga arbetsbelastningen. Flera författare och 

studier synliggör förskollärares roll och kompetens inom IKT. Förskollärares roll och 

kompetens blir allt mer viktigt för att ge barnen möjligheter till utveckling och lärande i 

förskolans pedagogiska verksamhet. Barnen som lever nu lever och föds in i den 

digitala världen, för att kunna bidra med meningsfulla aktiviteter som främjar barns 

digitala kompetens och förbereder barn för den digitala framtiden. Det en nödvändighet 

att vi som förskollärare hänger med i utvecklingen för att stödja och främja barns 

lärande (Brodin & Lindstrand, 2007; Forsling, 2011; Nikolopoulou & Gialamas, 2015; 

Stigsdotter, 2014; Winman et al., 2018).  

 

Undersökningen visar att det finns en del utmaningar med arbetet av IKT i förskolans 

verksamhet. Undersökningens resultat visar att den bristande kompetensen är en av de 

största utmaningarna i arbetet med IKT fast att respondenterna har uppskattat att 

förskollärarnas kompetens generellt är god med 77 %. Även i Skolverkets (2016) 

undersökning utrycker två tredjedelar av förskolepersonalen behovet av fortutbildning, 

de menar att det är inom detta område som flest förskollärare utrycker sin brist på 

kunskap. Utifrån vårt resultat uppskattar respondenterna sin och förskollärares generella 

digitala kompetens som övervägande god till mycket god. Det är svårt för oss att 

urskilja vad som menas med god kompetens då respondenterna menar att de har god 
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kompetens men att största utmaningen är just den bristande kompetensen. Det är svårt 

att avgöra vad god kompetens och mycket god kompetens är enligt respondenternas 

uppfattning och vad det innebär. Det kan vara delade meningar kring vad som bör ingå i 

god kompetens och mycket god kompetens då god kompetens kan uppfattas olika hos 

alla. 

 

I undersökningens resultat framkommer en annan utmaning med IKT och det är 

tryggheten och att våga använda sig av IKT tillsammans med barnen. Utifrån 

respondenternas svar går det att se att osäkerheten kring IKT inte är åldersrelaterat eller 

relaterat till någon annan bakgrundsinformation som har med respondenternas yrke, 

antal år inom verksamheten att göra, utan att det är beroende på personens kunskap och 

intresse. Det synliggör även Bergenord (2014) som också menar att det är tryggheten 

hos förskollärarna som är den bidragande faktorn till hur IKT tillämpas i verksamheten 

tillsammans med barnen. Han pekar inte på något åldersrelaterat utan endast på att 

förskollärarna är osäkra på att prova på och göra fel. Brodin och Lindstrand (2007) 

pekar däremot på att det är åldersrelaterat och de menar att lärarna i Sverige är generellt 

av hög ålder och att det därför kan bidra till en osäkerhet kring IKT. De påstår att 

förskollärarna är osäkra och vågar inte sig på den digitala teknologin. Vilket inte 

stämmer överens med vårt resultat i vår undersökning.  

 

Undersökningen visar ytterligare utmaningar med att använda IKT i förskolans 

verksamhet och det är bristen på intresse och motivation som förhindrar integrationen 

av IKT. De upplever att det är svårt att få alla förskollärare samt vårdnadshavare att 

förstå vikten av IKT för barns utveckling och lärande. Det är förskollärares inställning 

och kompetens som är avgörande för hur det integreras i förskolans verksamhet. Enligt 

en studie som Nikolopoulou och Gialamas (2015) har gjort menar de att genom att delta 

i IKT utbildningar kan synen på IKT förändras positivt eftersom utbildningen ger 

individen rätt verktyg och kunskaper kring IKT som ett pedagogiskt verktyg.  

 

Det framkom även i undersökningen att 98 % av respondenterna är medvetna över de 

mål och riktlinjer som finns i läroplanen men att de har inte reflekterats över i lika hög 

utsträckning tillsammans i arbetslaget. Vi har reflekterat över resultatet och det vara så 

att respondenterna är medvetna över målen men att målen inte har reflekterats över 

tillsammans i arbetslaget på grund av att det inte finns så många mål att diskutera och 
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reflektera över. I den nuvarande läroplanen, Skolverket (2016) står det väldigt begränsat 

om IKT, det som står är att förskolan ska sträva mot att utveckla barns intresse för olika 

medier och IT i ett pedagogiskt syfte. Den nya läroplanen Skolverket (2018) beskriver 

betydligt tydligare och utförligare de mål och riktlinjer som finns med IKT samt de krav 

som ställs. Det är förskolan som lägger grunden till barns livslånga lärande och det är 

förskollärarnas ansvar att tillämpa de kunskaper som behövs för vårt samhälle. 

Anledningen till att dessa nya mål och riktlinjer kommer in i läroplanen är för att 

läroplanen och förskolan behöver följa med i samhällets utveckling.  

6.2.2 Förskollärares resonemang om användningen av IKT 

Undersökningens resultat visar att många olika faktorer spelar in för hur förskollärarna 

resonerar kring användningen av IKT i förskolans verksamhet. Undersökningens 

resultat visar att 98 % av alla respondenter använder sig av IKT i förskolans 

verksamhet. Undersökningen visar att respondenterna använder IKT för att främja barns 

utveckling och lärande i olika syften. De använder det för att främja barns språkliga, 

matematiska och naturvetenskapliga utveckling samt i estetiska ämnen för att främja 

och utveckla barns kreativitet. De använder programmering där barnen får bekanta sig 

med tekniken för att förstå hur den fungerar samt dokumenterar och reflekterar 

tillsammans med barnen. Undersökningen visar att en stor del av respondenterna 

använder IKT som ett kompletterande verktyg i verksamheten och ser användningen av 

IKT verktyg som ett hjälpmedel för att stärka och utveckla barns lärande på ett lustfullt 

sätt och vigda deras lärande i många olika lärande situationer. Enligt Brodin och 

Lindstrand (2007) har IKT fått en allt större betydelse i våra liv. De menar också att de 

digitala teknologierna ses som ett hjälpmedel för att förändra pedagogiken, ändra 

undervisningsmiljön och utveckla inlärningsprocessen i den pedagogiska verksamheten. 

De ser också IKT som ett kompletterande redskap som ska stödja och främja de 

vardagliga aktiviteterna i förskolans verksamhet. Det styrks även av många andra 

studier och författare som menar att IKT främjar barns lärande. Den digitala 

kompetensen barnen får genom IKT är en nyckelkompetens för barns livslånga lärande. 

De menar att IKT är ett pedagogiskt verktyg som ger barn ökad delaktighet, fler 

möjligheter till ett mångsidigt lärande och fler förutsättningar till lärande och utveckling 

(Brodin & Lindstrand 2007; Europeiska kommissionen, 2007; Forsling 2011; Klerfelt, 

2007; Nicolopoulou & Gialamas, 2015; Skolverket, 2016; Wallden Hillström, 2014; 

Winman et al., 2018). 
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Undersökningens resultat visar att bristen av resurser sågs som en utmaning i arbetet 

med IKT i förskolans verksamhet. Resultatet visar ett varierat resultat där en stor del av 

respondenterna har tillgång till i alla fall något IKT verktyg. Det vanligaste verktyget är 

surfplattan, men även projektorn är ett väldigt vanligt förekommande IKT verktyg. 

Något som tidigare studier och författare lyfte fram som en utmaning när det gäller 

användandet av IKT i förskolans verksamhet är bristen av resurser att använda i arbetet 

med det i förskolans verksamhet (Kerckaert, Vanderlinde & Van Braak, 2015; 

Nikolopoulou & Gialamas 2015). Enligt Lundgren Öhman (2014) är det tillgången av 

IKT verktyg som är en bidragande faktor till hur barns inflytande över sin utveckling 

och sitt lärande blir. Enligt flera författare ska förskolan vila på en demokratisk grund 

och ska ge barnen en likvärdig utbildning. För att barnen ska få en digital likvärdighet i 

utbildningen är det viktigt att tänka på att alla barn inte har samma förutsättningar och 

tillgång till den digitala teknologin. Det är därför viktigt att erbjuda barnen digitala 

verktyg på förskolan för att främja barns digitala kompetens. Det är viktigt att använda 

sig av IKT som ett pedagogiskt verktyg för att minska och förebygga de 

ojämlikhetsklyftorna som finns. Alla barn ska få samma möjlighet till lärande och 

utveckling på förskolan. Likvärdighetsarbetet ställer krav på förskollärarnas kompetens, 

tillgången av IKT verktyg samt hur IKT används i verksamheten (Forsling, 2011; 

Lundgren Öhman, 2014; Winman et al., 2018). 

 

I resultatet framkommer det att nästan all användning av IKT sker tillsammans med en 

närvarande vuxen och endast 1 % sker alltid utan närvarande vuxen. Det som går att se i 

resultatet är att en stor del är förskollärarna medvetna över sin roll och närvarons 

betydelse för att kunna använda IKT som ett pedagogiskt verktyg tillsammans med 

barnen. Flera studier och författare bekräftar att förskollärarna behöver vara medvetna 

över sin roll för att använda IKT som ett pedagogiskt verktyg. För att använda IKT på 

ett medvetet sätt behöver förskollärarna ha den digitala kompetensen och kunskapen om 

hur IKT kan användas som ett pedagogiskt verktyg. Förskollärarna behöver vara 

medvetna över sin roll för att kunna ge barnen rätt förutsättningar och på bästa sätt 

stimulera och stödja barns utveckling och lärande samt skapa meningsfulla lärande 

situationer och möjligheter för barnen (Brodin & Lindstrand, 2007; Forsling, 2011; 

Kerckaert, Vanderlinde & Van Braak, 2015; Sträng, 2008; Winman et al., 2018). 
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6.3 Slutsats 

Genom att förhålla sig till de didaktiska frågorna har vi fått svar på vad förskollärare har 

för inställning och attityder till IKT samt hur förskollärare resonerar kring användandet 

av IKT i verksamheten. Att integrera IKT i förskolans verksamhet är viktigt för att 

förbereda barnen för det digitala samhället och ge barnen en likvärdig utbildning där de 

får förutsättning att utveckla sin digitala kompetens. Tidigare forskning (se Kara & 

Cagiltay, 2017; Kerckaert, Vanderlinde & Van Braak 2015; Nikolopoulou & Gialamas 

2015; Olowe & Kutelus, 2014) visar att IKT erbjuder fler möjligheter till barns lärande 

och att förskollärarnas inställning är avgörande för hur det tillämpas i förskolans 

verksamhet. Vår undersökning visar också att IKT har en stor bidragande roll för barns 

utveckling och lärande. Bland annat används det som ett komplement i verksamheten 

för att främja och utveckla barns lärande. Undersökningen visar även att förskollärarna 

har tillgång till IKT baserade redskap som dator, surfplatta eller projektor i förskolans 

verksamhet. Undersökningen visar att förskollärarna uppskattar att de har övervägande 

god IKT kompetens för att tillämpa IKT i förskolans verksamhet. Däremot utryckte 

respondenterna att den bristande kompetensen är ett faktum och att behovet på 

fortbildning behövs för att utveckla IKT kompetensen. Undersökningen visar att en del 

av förskollärarnas IKT kompetens inte är tillräcklig och att de behöver mer IKT 

kompetens.  

 

Vidare då samhället ständigt är i utveckling och digitaliseras allt mer och behöver också 

förskollärarnas IKT kompetens följa med i utvecklingen. Förskollärarna behöver få rätt 

resurser för att utveckla sin IKT kompetens. Förskollärarna kan genom att delta i olika 

utbildningar utveckla sin IKT kompetens. Det är viktigt att förskollärarna får mer tid till 

att utveckla sin IKT kompetens och att IKT utbildningar prioriteras.  

 

6.4 Vidare forskning  

Digitalisering ökar både i samhället och har integrerats i förskolans verksamhet och IKT 

är därför ett aktuellt ämne i förskolan. Att forska vidare kring ämnet är viktigt då 

samhället och förskolan ständigt är i utveckling. Utifrån vår undersökning där vi 

undersökte förskollärarnas inställning till IKT i förskolans verksamhet skulle det vara 

intressant att forska vidare om vad positiv inställning till IKT innebär samt om vad god 

IKT kompetens innebär då det har varit svårt att definiera dess betydelse i den här 

undersökningen. Genom att använda andra metoder som observation och intervju kan 
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man få en bättre förståelse för vad en positiv inställning till IKT och god IKT 

kompetens innebär.   
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1 – Inlägg i forum 

Hej! 

Vi heter Jennifer Lindroth och Johanna Höglund och studerar till förskollärare på 

Högskolan i Gävle. Vi skriver just nu vårt examensarbete som handlar om IKT i 

förskolans verksamhet. Vi skulle bli glada om ni vill medverka i vår enkätundersökning 

och hjälpa oss samla in de material vi behöver till vårt examensarbete. Ditt deltagande 

är helt anonymt! 

Följ länken för att delta i enkäten, enkätundersökningen tar ca 7-10minuter. Tack på 

förhand! 

Har ni frågor eller funderingar kring enkäten eller ert deltagande kan ni kontakta oss via 

Facebook eller mail: ofk15jhd@student.hig.se och ofk15jlh@student.hig.se 

 

8.2 Bilaga 2 – Följebrev  

Tack för att du besöker oss.  

Vi heter Johanna och Jennifer och studerar till förskollärare på Högskolan i Gävle. Vi 

skriver just nu på vårt examensarbete som handlar om IKT, (informations- och 

kommunikationsteknik). Syftet med den här undersökningen är att ta reda på 

förskollärarnas uppfattning av IKT i förskolans pedagogiska verksamhet och då du 

arbetar i förskolans verksamhet är din kunskap och erfarenhet värdefull för oss. Med 

anledning av detta önskar vi att ni vill medverka i vår enkätundersökning som tar cirka 

7-10minuter. Ditt deltagande är frivilligt och du kan avbryta när som helst. Du kommer 

vara anonym under hela processen. Dina svar och resultat kommer att behandlas så att 

inga obehöriga kan ta del av dem. Resultatet från enkäten kommer vi att sammanställa 

för att sedan använda i vårt examensarbete. Genom att fylla i denna enkät hjälper du oss 

nå bästa möjliga resultat. Om ni är intresserade av slutresultatet kontakta oss via mail.  

 

Tack på förhand!  

(När vi skriver förskollärare i enkäten så definieras alla pedagoger i förskolans 

verksamhet.) 

 

Vid eventuella frågor kontakta gärna oss på ofk15jhd@student.hig.se och 

ofk15jlh@student.hig.se  

mailto:ofk15jhd@student.hig.se
mailto:ofk15jlh@student.hig.se
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8.3 Bilaga 3 – Enkät  

1. Ålder? 

(  ) 18-31 

(  ) 32-45 

(  ) 46-55  

(  ) 56-65+ 

 

2. Utbildning?  

(  ) Förskollärare   

(  ) Barnskötare   

(  ) Annan utbildning?  

 

Kommentar 

 

3. Antal år i förskolans verksamhet? 

(  )    0–3 

(  )    4–7 

(  )    8–15 

(  )    16–30 

(  )    31+ 

 

4. Använder du dig av IKT i förskolans verksamhet? 

(  ) Ja 

(  ) Nej 

 

5. Vad för IKT verktyg har ni tillgång till på er avdelning och antal? 

     

   Finns ej 1         2       3        4          5+ 

Dator   (  )     (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Surfplatta/datorplatta/lärplatta  (  )     (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Kamera/videokamera  (  )     (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Smartphone   (  )     (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 
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Projektor    (  )     (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Interaktiv skrivtavla   (  )     (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Annat    (  ) (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

  

 

6. Vad för IKT verktyg har ni tillgång till på er förskola och antal? 

 

   Finns ej 1-2     3-4   5-6    7-8   9-10+ 

Dator   (  ) (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Surfplatta/datorplatta/lärplatta  (  ) (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Kamera/videokamera  (  ) (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Smartphone   (  ) (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Projektor    (  ) (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Interaktiv skrivtavla   (  ) (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

Annat    (  ) (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

 

7. Hur skulle du bedöma din IKT kompetens? 

(  ) Mycket god  

(  ) God   

(  ) Bristande  

  

8. Hur skulle du bedöma förskollärarnas IKT kompetens? 

(  ) Mycket god  

(  ) God  

(  ) Bristande  

 

9. Har förskollärarna på er förskola tillräcklig kompetens för att tillämpa IKT i 

verksamheten tillsammans med barn? (skala 1-5) 1= Låg kompetens 5= Hög kompetens 

 

Låg kompetens    Hög kompetens 

(  ) 1       (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

 

10. Har ni blivit erbjudna fortbildning inom IKT?  Antal gånger 

 



 

43 

 

   Ingen  1         2       3        4          5+

   (  ) (  )      (  )    (  )     (  )       (  ) 

 

 

11. Känner ni att ni får den utbildning/fortbildning ni behöver för att använda IKT i 

förskolans verksamhet som ett pedagogiskt verktyg? 

 

(  ) Instämmer helt   

(  ) Instämmer delvis   

(  )Instämmer inte   

 

Kommentar 

 

12. I vilken mån är förskollärarna medvetna över vilka mål i läroplanen som är kopplat 

till IKT? 

 

Låg grad     Hög grad 

(  ) 1       (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

 

13. Har de mål som är kopplade till IKT i läroplanen reflekterats över? 

 

(  )Ja  

(  )Delvis 

(  )Nej 

 

14. I vilken mån är förskollärare intresserad av IKT i förskolans verksamhet?  

 

Lite intresserad    Mycket intresserad 

(  ) 1       (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

 

15. I vilken mån är förskollärare engagerad av IKT användandet i förskolans 

verksamhet?  
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Lite engagerad    Mycket engagerad  

(  ) 1       (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

 

16. I vilken mån är förskollärare motiverade att använda IKT i förskolans verksamhet? 

 

Lite motiverad    Mycket motiverad 

(  ) 1       (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

 

17. Vad för IKT verktyg används i verksamheten med barnen? Och hur ofta? 

 

Antal på förskola  Används ej      Varje dag          varje vecka      Varje månad       Sällan 

Dator  (  ) (  )                 (  )    (  ) (  )    

Surfplatta/datorplatta/ (  )  (  )                 (  )       (  ) (  ) 

lärplatta  

Kamera/videokamera (  ) (  )                 (  )         (  )  (  )  

Smartphone  (  ) (  )                 (  )         (  )     (  )         

Projektor   (  ) (  )                 (  )         (  )  (  )         

Interaktiv skrivtavla  (  ) (  )                 (  )   (  ) (  )  

Annat   (  ) (  )                 (  )   (  ) (  ) 

 

18. Hur ofta sker användningen av IKT tillsammans med en närvarande vuxen? (Du 

som förskollärare sitter tillsammans med barnet och utforskar IKT verktyget) 

 

(  ) Väldigt ofta    

(  ) Ganska ofta   

(  ) Sällan   

(  ) Aldrig 

 

19. I vilka områden används IKT som ett verktyg för att utveckla barns lärande i 

förskolans verksamhet? 

 

(  )Matematik  

(  )Språk 

(  )Skapande  
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(  )Musik  

(  )Naturvetenskap 

(  )Teknik 

(  )Skriftspråk 

(  )Läsning 

(  )Programmering  

(  )Språkutveckling  

 

Kommentar 

 

 

20. I vilka lärande situationer använder förskollärarna IKT för att utveckla barns lärande 

i förskolans verksamhet?  

 

(  )Samling  

(  )Utomhusvistelse  

(  )Förmiddag 

(  )Lunch 

(  )Eftermiddag 

(  )Grupper 

 

Kommentar 

 

21. I vilken mån kan användningen av IKT verktyg bidra till barns utveckling i 

förskolans verksamhet? 

 

 Låg grad    Hög grad 

(  ) 1       (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

 

22. I vilken mån kan användningen av IKT verktyg bidra till barns skapande i 

förskolans aktivitet? 
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 Låg grad    Hög grad 

(  ) 1       (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

 

23. I vilken mån kan användningen av IKT verktyg bidra till barns engagemang i 

förskolans verksamhet?  

     

 Låg grad    Hög grad 

(  ) 1       (  ) 2  (  ) 3  (  ) 4  (  ) 5 

 

 

24. Beskriv hur IKT används i er verksamhet tillsammans med barnen? 

 

_____________________________________________________________________ 

 

25. Vilka utmaningar finns när det gäller användandet av IKT verktyg i förskolans 

verksamhet? 

 

______________________________________________________________________ 

 

26. Namnge gärna de tre mest använda applikationerna i er verksamhet? 

 

______________________________________________________________________ 

 

27. Övriga kommentarer och synpunkter angående enkäten och IKT i förskolan.  

 

______________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 

 

 


